2. Kolo poháru OFS
S. Juřena, asistent trenéra
Ve druhém kole poháru OFS, nás na svém nedávno revitalizovaném hřišti hostil domácí tým TJ
Lutopecny – Měrůtky. Úvod utkání byl z obou stran poměrně opatrný, hra se většinou odehrávala
mezi šestnáctkami, kde se sváděly osobní souboje. Naši hru brzdila kostrbatá kombinace, chyběla
konstruktivní rozehrávka, lepší pohyb, a namísto hry po zemi, jsme se často uchylovali ke zbytečným
nákopům. Domácí se prezentovali nasazením, potřebným důrazem, dobře dostupovali a zužovali
hřiště. Ve svém středu mají několik zkušených hráčů, ošlehaných vyššími soutěžemi a rozhodně
předvedli, že v následujícím ročníku O.P. nemusí hrát druhé housle. K první vážnější situaci se dostal
v 19. minutě R. Batík, svou hlavičku po centru J. Barneta však neumístil mezi tři tyče. Ve 23. minutě
se dostal ke slovu opět R. Batík, tentokráte ve vyložené šanci nepotvrdil vizitku kanonýra a zakončil
jen slabou střelou do náruče brankáře. Ve 33. minutě přišel moment, který výrazně ovlivnil další
průběh utkání a to když T. Jánský po nešťastném střetu s domácím gólmanem, uviděl po předchozím
napomínání druhou žlutou katru a musel do sprch. Za následné oplácení byl správně vyloučen i hráč
Lutopecen a to konkrétně R. Pešek, který si v tuto chvíli zřejmě popletl sporty a předvedl chvat hodný
Karlose Vémoly. Ve 42. minutě se po precizní akci domácích na jeden dotek, ocitl v solidní příležitosti
Z. Daněk, ale nemířil přesně. V 67. minutě další náznak šance Lutopecen, po křížném pasu zahrozil P.
Novák. V 69. minutě se do otevřené obrany řítil P. Štolfa, ale jeho nadějně vypadající akci zastavila
píšťalka sudího, který signalizoval sporný offside. V 74. minutě se Lutopecny po naší chybě ve středu
pole ujali vedení, zásluhou Z. Daňka. 1:0 Svou kůži jsme nechtěli odevzdat lacino a tak na sebe
odpověď nenechala dlouho čekat. V 77. minutě P. Štolfa skvěle zakroutil rohový kop a odražený míč
si ve vápně pohotově našel J. Barnet, jenž nekompromisně zavěsil. 1:1 V této fázi zápasu bylo
zřejmé, že pokud některý z týmů vstřelí před případným penaltovým rozstřelem branku, půjde
pravděpodobně v poháru dál a to se bohužel v 86. minutě podařilo domácím, když střídající D.
Dostalík rozvlnil síť za brankářem L. Tesákem. 2:1 Poslední naději na vyrovnání odmítl v 93. minutě
J. Hrušák, který na míč jen těsně nedosáhl. Po loňské spanilé jízdě až do finále poháru OFS tentokráte
končíme předčasně, již ve druhém kole. Do začátku sezóny máme nepochybně na čem pracovat,
čekají nás však v jejím průběhu důležitější bitvy, než byla ta dnešní na půdě Lutopecen.

Sestava TJ Počenice – Tetětice
27 Tesák, 3 Zbořil, 4 J. Barnet, 7 Jánský, 9 O. Kunčar, 10 Z. Niedemertl, 11 D. Pajgr, 14 Klapil, 16 Štolfa,
17 Batík, 18 Novotný
Střidali: 72´ Hrušák, 46´ A. Barnet, 86´ Novák

